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XAWIADOMIENIE

Na podstawic art. 49 ustawy 7. dnia 14 c/crwca 1960 r. - Kodtks post$pojvania administmcyjnego (ID/.

L . / 2016 r. pox. 23, zc /m.), dalej Kpti, \ zwia/ku z art. 74 ust. 3 ustawy / dnia 3 pazdziernika

2008 r. o ttdostfpnianiu informacji o srodomsku i je&o ochronie, ud^iale spotecyenstwa if ochronie srodomska

ora~ o ocenach odd^tatywania na srodomsko (Dz. U. 7. 2016 r. poz. 353, zc zm.), zawiadamiam, zc

post^powanie odwolawcze od decyxji Nr 19/2018 Regionalncgo Dyrektora Ochrony Srodowiska

w I.odzi 7. dnia 28 marca 2018 r., /nak: WOOS.420.45.2018.PTa.38, okrcslajacej srodowiskowc

uvvarunkowania realizacji przcdsi^wxiccia pod nazwa.: Wydobyde ufgg/a bntnatnego ^e %/o~a 7.loc^eu>,

nic moglo bye zakonc/one w wyxnac/onym tcrrmnie. Przyczyn^ zwloki jest skomplikowany

charaktcr sprawy.

W zwia_zku x povvyxsxym Generality Dyfektor Ochrony Srodowiska wyznacxa nowy

tcrmin xaJatwicnia sprawy na dxieri 31 sierpnia 2020 r.

Upubliczoiono w

1'icc/gc urzfdu: 1 upowaznienia
, r-^inv Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

'^rz^d ̂ ^ Dyrektor Departamentu
w O SttOWKU Ocen Qddzialywania aa Srodowisko

Art. 36 Kpa: ( ) ka/.tlym przypadku niczatatwicnia sprawy w tcrminic1 okrcslonym w art. 35 luh w pr/cpisach axcxcgolnych organ

administracji publicxncj jc-st obowtazany xawiadomic strony, podaj^C prxyc/yny /wtoki i wska/uj^c nowy tcrmin xatatwicnia

sprawy. '1'cn sam nl»o\via./i.-k ti.|/y na organic administracji public/ncj niwnit1/ w pr/ypadku /wloki w /alarwicniu spraw\ pr/yc/yn nicxalc/nych nd <>r^:niu

Art. 49 Kpa: Strony moga. bye nawiadamianc o dccyxjach i innych czynnosciach organow administrac|i public/ncj pr/c/

obwics/cvcnic lull w inny /wyc/ajowo prxyi^ty w dancj micjscowosci sposob public/ni^o oglas/ania, jcxtli prxepis sxt/cgolny t u k
staiiowi; w tyc'h prxypadkach /awiadomicnic bs^il/ dor^-cxt-nk- uwa/a si\ /a dokonane po iiplywit1 cvtcrnasfn dni otl dnia

publit/ncgo oglos/.cnia.

Art. 74 ust. 3 uslawy oos: |LVL-]I luvba stron postvpowanta o wydanic dccy/ji < > srodowiskowych uwarunkowaniacri prxtkrac/;i

20, stosujc si\ pr/cpis art. 49 Kodcksu posn,-powania administracyjnego.

Otrzymuji^:

I . Strony post^powania na podstaun- ar l . 4(J Kpa w /wi^/ku x art. 74 ust. 3 ustaivy aa.r.


